
Penta Klórtabletta 
Aktívklór bázisú fertőtlenítőszer 
 

 
 
 
Alkalmazási terület: 

1. Három fázisú mosogatás 

A zsírtalanított, megtisztított edények és evőeszközök utó- 

fertőtlenítésére használható diklórizocianurát alapú 

fertőtlenítőszer. 

2. Lefolyók fertőtlenítése, szagtalanítása 

3. Felületfertőtlenítés: 

A Penta Klórtabletta az előzetesen megtisztított felületek, 

berendezések, eszközök tisztításánál és fertőtlenítésénél is 

alkalmazható.  

4. Élelmiszeripari csizmamosógépek fertőtlenítő oldatának 

előállítására . 

 

Hatásspektrum: baktericid, fungicid  

Tabletta tömege:    3 gramm/tabletta 

Felhasználás: 

1 tabletta 10 liter vízhez – 10 perc hatóidő – baktericid hatás 
                                     (min. környezeti hőmérsékleten) 

3 tabletta 10 liter vízhez – 10 perc hatóidő – baktericid, fungicid 
                                     (min. környezeti hőmérsékleten) 
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Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az élelmiszeriparban és a 
konyhákban alkalmazott szerkezeti anyagokat nem károsítja. 
Rozsdamentes felületek az ajánlott koncentrációjú munkaoldatnak korlátozott ideig 
ellenállnak. Alumíniumhoz és színesfémekhez nem alkalmas. A műanyagok tartósságát 
előzetesen vizsgáljuk meg. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: fehér tabletta 
Szag: intenzív klór 
Relatív sűrűség:  900-1000 kg/m3 
 
Összetevők:  
Nátrium-diklór izocianurát, dihidrát 
 
Figyelmeztető mondatok: 

H302   Lenyelve ártalmas. 
H319  Súlyos szemirritációt okoz. 
H335  Légúti irritációt okozhat. 
H410  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH 031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P102  Gyermekektől elzárva tartandó. 
P260  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P273  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P402 Száraz helyen tárolandó. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 
 
Biocid hatóanyag tartalom: >98 % Nátrium-diklór izocianurát, dihidrát. 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.  
 
OTH engedély szám: JKF/1803-4/2016 
OKBI: B-16060346 
 
 
 

 
 

PentaClean Care Kft. 
2049 Diósd, Vadrózsa u. 21. 

Tel.: +36 23 545 650  Fax: +36 23 370 094 
Adószám: 25814422-2-13    Cégj.sz.: 13-09-184205 

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu    www.pentaclean.hu 


